Załącznik 5

WZÓR UMOWY
Wykonanie dokumentacji projektowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka Stara).
zawarta w dniu ……………………..2019 r. w Lubartowie pomiędzy :
Powiatem Lubartowskim
Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie, 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281
zwanym dalej Zamawiającymreprezentowanym przez:
……………………………………. - ……………………………
a: ………………………………………………………………………………………………………………….
REGON ……………………………, NIP …………………………….
działającym na podstawie ……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez
……………………………………………………………………………..
o następującej treści:
§1
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej
oferty w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
ustawy Prawo zamówień publicznych ( j. t. Dz. U. z 2018.1986. z późniejszymi zmianami).
§2
1. Zamawiający zamawia wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji
projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka
Stara) na terenie gminy Ostrów Lubelski o długości 3770,0 m oraz na terenie gminy Uścimów w
dwóch odcinkach. Łączna długość objęta dokumentacją projektową wynosi około 8 392,0 m.
2. Dokumentacja projektowa obejmuje:
1) mapy do celów projektowych w skali 1:500, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie § 5 i § 6 ww. rozporządzenia, a ponadto zawierających:
a) Inwentaryzację zjazdów
b) Inwentaryzację drzew w pasie drogowym
c) Przekroje poprzeczne co 20 m w miejscach charakterystycznych, jak oś drogi, krawędzie
jezdni, pobocza, skarpy oraz rowy
d) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
Mapy do celów projektowych powinny być dostarczona w formie papierowej oraz elektronicznej po
2 szt. (w formacie, dxf, geotiff) na nośniku CD. Punkty pomierzone w terenie zapisać do pliku
tekstowego w układzie XYZ na dostarczanym nośniku CD.
2) projekt budowlany przebudowy drogi uwzględniający:
- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR3
- nawierzchnia jezdni szerokości 6,0 m
- ciąg pieszo-rowerowy /zakres do uzgodnienia w trakcie projektowania/
- pobocza gruntowe szerokości 2 x 1,0 m utwardzone kruszywem
- odwodnienia drogi
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3) projekt wykonawczy przebudowy drogi
4) przedmiar robót
5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót
6) Kosztorys inwestorski, sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
7) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, wymienionych w punkcie 5
8) opracowany i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu
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9) projekty branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym.
10) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012 463),
sporządzenie opinii geotechnicznej jeżeli jest wymagana
11) zgłoszenie lub operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
12) Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z przeprowadzeniem procedury dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
13) decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
14) opinie, uzgodnienia, decyzje oraz opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia
na budowę
15) zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w przypadku konieczności
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w sytuacji zaprojektowania robót związanych z
przebudową drogi na działkach nie będących własnością Powiatu Lubartowskiego. W przypadku
braku zgody właścicieli nieruchomości dalsze postępowanie przejmuje Zarząd Dróg Powiatowych
w Lubartowie. Brak zgody właścicieli nieruchomości należy udokumentować na piśmie
16) wykaz działek koniecznych do podziału z podaniem nr działki i jej powierzchni w formie tabeli
(Excel) wraz z ustaleniem przebiegu projektowanego pasa drogowego w formie graficznej, w
przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID.
17) materiały niezbędne do złożenia wniosku o decyzję na wycinkę drzew zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614), w przypadku konieczności
usunięcia drzew
18) wersję elektroniczną całej dokumentacji określonej w pkt 1- 17
3. Wykonawca wykona przewidzianą w umowie dokumentację projektową zgodnie z
przeznaczeniem, zasadami i osiągnięciami współczesnej wiedzy techniczno-budowlanej,
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, normami państwowymi i branżowymi oraz
przepisami Prawa Budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego /t.j. Dz.U. 2018,1935 z późn. zmianami/, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (t.j. Dz. U. z 2013.1129 ) i innymi obowiązującymi w zakresie wykonywania
dokumentacji projektowych oraz zaopatrzy ją w wykaz opracowań i oświadczenie, iż jest ona
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. Przebudowa drogi powiatowej nr
1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka Stara).
4. Dane techniczne dotyczące szczegółowego zakresu prac projektowych podlegają uzgodnieniu
przez Zamawiającego w trakcie trwania prac nad dokumentacją projektową.
§3
1. Zamawiający na podstawie art.36a ust.2 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w branży drogowej.
2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej.
3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta lub osób przeznaczonych w treści oferty do
realizacji zamówienia, wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest
możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych
uprawnień i kwalifikacji jak opisane w SIWZ. Wykonawca przedłoży w takim wypadku
Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których
mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub projektanta branżowego oraz
kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień, które to dokumenty
będą stanowiły nowy Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia w treści oferty
Wykonawcy wymaga zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych
sytuacjach, na przykład z powodu choroby czy innej przyczyny powodującej niemożność
świadczenia powierzonego jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich zastępstwie osoby muszą
posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w SIWZ oraz
wykazane w ofercie Wykonawcy.
5. Wykonawca może powierzyć do realizacji Podwykonawcom pozostały zakres dokumentacji
projektowej nie wskazany w pkt 1.
6. Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom pozostały zakres prac:
1) ………………………………firma ……………………………………………………………………
2) ………………………………firma ……………………………………………………………………
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania
lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
8. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu spełnienia warunków
działu w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany
wykazać zamawiającemu , iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ.
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie:
cena netto : ................................... zł
podatek VAT ….. %…...................... zł
cena brutto : ……........................... zł
(słownie: ..................................................................................................................................................)
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………2019 r.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie do 21 dni
po doręczeniu Zamawiającemu faktury VAT przez Wykonawcę przelewem z konta
Zamawiającego w BS I Oddział w Lubartowie nr 56 8707 0006 0021 2089 2000 0001 na konto
Wykonawcy …………………………………………………………………………………….……………..
3. Wykonawca wystawi fakturę wskazując, jako nabywcę:
POWIAT LUBARTOWSKI
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
NIP 714-18-91-281
§5
1.

Dokumentacja projektowa sporządzona zgodnie z § 2 :

1) mapy do celów projektowych w skali 1:500 – 2 szt.
opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie § 5 i § 6 ww. rozporządzenia,
a ponadto zawierających:
a) Inwentaryzację zjazdów
b) Inwentaryzację drzew w pasie drogowym
c) Przekroje poprzeczne co 20 m w miejscach charakterystycznych, jak oś drogi, krawędzie
jezdni, pobocza, skarpy oraz rowy
d) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
Mapy do celów projektowych powinny być dostarczona w formie papierowej oraz elektronicznej
po 2 szt. (w formacie, dxf, geotiff) na nośniku CD. Punkty pomierzone w terenie zapisać do pliku
tekstowego w układzie XYZ na dostarczanym nośniku CD.
2) projekt budowlany przebudowy drogi – 5 szt. uwzględniający:
- projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR3
- nawierzchnia jezdni szerokości 6,0 m
- ciąg pieszo-rowerowy /zakres do uzgodnienia w trakcie projektowania/
- pobocza gruntowe szerokości 2 x 1,0 m utwardzone kruszywem
- odwodnienia drogi
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
3) projekt wykonawczy przebudowy drogi – 5 szt.
4) przedmiar robót – 2 szt.
5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót – 2 szt.
6) Kosztorys inwestorski, sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – 2 szt.
7) kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót, wymienionych w punkcie 5 – 2 szt.
8) opracowany i zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 3 szt.
9) projekty branżowe w przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – 5 szt.
10) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012 463),
sporządzenie opinii geotechnicznej jeżeli jest wymagana – 3 szt.
11) zgłoszenie lub operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego
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12) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z przeprowadzeniem procedury dla przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach
13) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku braku Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
14) opinie, uzgodnienia, decyzje oraz opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia
na budowę
15) zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, w przypadku konieczności
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w sytuacji zaprojektowania robót związanych z
przebudową drogi na działkach nie będących własnością Powiatu Lubartowskiego. W przypadku
braku zgody właścicieli nieruchomości dalsze postępowanie przejmuje Zarząd Dróg Powiatowych
w Lubartowie. Brak zgody właścicieli nieruchomości należy udokumentować na piśmie
16) wykaz działek koniecznych do podziału z podaniem nr działki i jej powierzchni w formie tabeli
(Excel) wraz z ustaleniem przebiegu projektowanego pasa drogowego w formie graficznej, w
przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID.
17) materiały niezbędne do złożenia wniosku o decyzję na wycinkę drzew zgodnie z ustawą z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U.2018.1614), w przypadku konieczności
usunięcia drzew
18) wersja elektroniczna całej dokumentacji określonej w pkt 1- 17
zostanie doręczona do siedziby Zamawiającego - 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6 w terminie
określonym w § 7 umowy.
3. Wykonawca oświadcza iż przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego własność ww. egzemplarzy
dokumentacji projektowej.
4. Wykonawca oświadcza iż przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
wykonanego przedmiotu umowy w tym prawo do bezpłatnego korzystania z dzieła na każdym
odrębnym n/w polu eksploatacji :
- kopiowania dokumentacji projektowej
- rozpowszechniania dokumentacji projektowej
jako załącznik do SIWZ do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka
Stara)
§6
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma wady
zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo
wynikający z okoliczności lub przeznaczenia w szczególności odpowiada za rozwiązania
niezgodne z parametrami ustalonymi przez Zamawiającego, normami i przepisami techniczno budowlanymi.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasa w stosunku
do Zamawiającego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za
wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej
przedmiotem niniejszej umowy.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy powstałe
wskutek jego wykonania ściśle według wskazówek Zamawiającego, jeżeli Wykonawca
kwestionował je na piśmie i uprzedzał o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych
wskazówek. Uwolnienie od odpowiedzialności, o której mowa wyżej, nie może dotyczyć rozwiązań
katalogowych oraz powszechnie stosowanych systemów konstrukcyjnomateriałowych.
4. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający powiadamia Wykonawcę w
terminie 14 dni od ich ujawnienia celem wyegzekwowania ich usunięcia.
5. Dokumentacja projektowa wykonana w wyniku realizacji niniejszej umowy, będzie wykorzystana
przez Zamawiającego przy zlecaniu wykonania robót budowlanych przy przebudowie drogi
powiatowej nr 1566 L (Ostrów Lubelski – Jedlanka Stara)
6. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową,
do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego
zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie 3 dni od dnia
przekazania treści zapytania.
§7
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – do 10.12.2019 r.
§8
Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy w postaci kar umownych w następujących przypadkach
i wysokościach:
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
1.1 opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego
w § 7,
1.2 opóźnienia w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia licząc
od terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
1.3 odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 tj. : ………………. zł / słownie:
……………………………………………………………………………………………………………….. /
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu opóźnienia staje się wymagalne za każdy rozpoczęty
dzień opóźnienia.
4. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.
§9
W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 10
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych § 9 i w tytule XV Kodeksu Cywilnego,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) zostanie złożony wniosek o upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac projektowych lub nie kontynuuje ich,
pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z umową
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia, w terminie
30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących
podstawę odstąpienia.
§ 11
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
formie aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty polegających na zmianie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy w
przypadku przedłużających się formalności niezależnych od Wykonawcy, związanych z
pozyskaniem opinii i uzgodnień dla uzyskania decyzji oraz związanych z uzyskaniem decyzji
wymienionych w § 2 ust. 1.
§ 12
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią bez zgody
Zamawiającego.
§ 13
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz
f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO – wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ramach realizacji
niniejszej Umowy.
2. Cele przetwarzania danych przez Zamawiającego będą związane z:
a) postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
b) ustaleniem uprawnień i zobowiązań stron poprzez zawarcie Umowy oraz wykonaniem Umowy
przez Strony
c) zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie
uzasadnionym interesem Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3. Wykonawca oświadcza, że w celu prawidłowej ochrony danych osobowych przed zawarciem
niniejszej Umowy udzielił każdej osobie, której dane osobowe zostały wpisane w jej treść lub
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której dane zostały w jakikolwiek sposób przekazane Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy
informacji o których mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *
4. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczania lub wskazania do
działania lub współdziałania w jakiejkolwiek formie lub zakresie przy wykonywaniu niniejszej
Umowy, osób innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem
Zamawiającemu danych osobowych tych osób poinformuje pisemnie każdą z nich, tj. kto jest
administratorem ich danych, zakresie danych osobowych przekazanych Zamawiającemu i celach
przetwarzania tych danych.
________________________
* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść powyższego oświadczenia nie ma zastosowania.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego , Prawa Budowlanego, ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.
1474 ) i inne przepisy obowiązujące w zakresie przedmiotu umowy.
§ 15
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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